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َماِم أَْْحََس 
ِ
يَُس َاْْل  ُمس ْ

 َُ َّ ه
ِ
َس ا َماِم َأْْحَ

ِ
يَِس َاْْل ِس ْبِن َأِِب بَْكٍص َامَْمِسًِنِّ َؾْن ُمس ْ ا قَْوُل َامَْحاِفغِ َأِِب ُموََس ُمَحمَّ ٌٌ  َوَأمَّ َ ـِ ََ ََْوٌل  ٌٌ  فَ َ ِ ََ  

وؿًَة  ََكََحاِدً َُ ََفًة  بَْل َوَمْو ـِ ََ َِ َأَحاِدًَر  نَّ ِفِ
ِ
ٍص  فَا ِص ِؾْيَس ِْحْ ِث َاْْلَْْحَ ََََلَن  َوامََْبْ ِر فََضائِِل َمْصٍو  َوَؾْس

َِ َظائَِفٌة ِمَن َامُْحفَّاِظ  َْ َ ََ ؿَو  . َوكَْْيِ َذزِلَ  مََكَ قَْس هَبَّ

 

 أ بو موَس املسًىن ُشا مذوىف ىف امَصن امسادس وُو خبَلف ؿىل املسًىن . امرشح :

سدٌكص ؿوََ قوهل أ ن مس يس اْلإمام أ ْحس ٌََ  ًخـَبَ ابن امطَلح وابن كثْي أ    ًضا ٌو

 اْلإمام أ ْحس مل ٌشرتط امطحة ومل ٌشرتط ختصجي امطحٌَ وكشزل لك أ َاب املساهَس   .. فاإن بساًةً 

منا خيصج حتت لك َاِب اْل ح   دًر امىت وقـت هل ؾن ُشا امطحاِب برشط أ ْل حكون موَوؿة  ااإ

وؿة ًًبَ ؿوهيا ْل ن رو وع مؽ ؿسم امخيبَِ ؿوََفاإن اكهت مَو    اًة املَو

 ُشا مس خَبٌ أ و ْل جيوز ؾيس كثْي من أ ُل امـمل . 

وؿة َك حادًر فضائل مصو وؾسََلن   فضائل امبدلان  : أ ى   فشكص بـظ امامنذج امىت ٍصوى أ هنا مَو

 حفسًر ؾسََلن ُشا مثل : -

 ؿوهيم "" ؾسََلن أ حس امـصوسني ًبـر مهنا ًوم امَِامة س بـون أ مٌ ْل حساب 

وع .ُشا احلسًر قال ؾيَ امش َخ شـَ  ب أ هَ مَو

هَ بياُا ذو امَصهني " وحسًر املصو مثل : -  " أ ىزموا مسًية مصو فاإ

وع .  ُشا احلسًر قال ؾيَ امش َخ شـَب أ هَ َـٌَ جسا وش بَ مَو

 

 المحاضرة السادسة  
 

 بسيسيس
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 ٍصوى ؾن معص رىض هللا ؾيَ مصفوؿا   وحسًر امَبث اْل ْحص ؾيس ْحص : -

 ْحص ( ًوم امَِامة س بـني أ مٌ ْل حساب ؿوهيم وْل ؿشاب ؿوهيم " مَبـنث هللا مهنا ) 

 . فبـهثم فامي بني امًزخون وحائعِا ىف امَبث اْل ْحص "

وؿا .حمك ؿوََ امش َخ شـَب بأ هَ حسًر َـٌَ وفَط فوُس بضـ   ٌَ جسا فضَل ؾن أ ن ٍكون مَو

وؿات (*  ـَ ابن اجلوزى ىف كخابَ ) املَو منا َو حس امصواة امضـفاء بأ حس امصواة ْل هَ امخبس ؿوََ أ   ؛ واإ

 امكشابني .

 

اْل حادًر املوَوؿة ىف مس يس اْلإمام أ ْحس ذكص مهنا امش َخ ٍزن ادلٍن امـصاىق س بـة أ حادًر ىف جزء هل • 

 وكصر أ حسُا فبولت جسـا .

 ابن جحص هل جزء ىف امصد ؿىل ش َزَ امـصاىق امسَ ) امَول املسسد ىف اذلب ؿىل املس يس ( • 

 قس ٍكون بـضِا َـٌَ  أ هنا مُست موَوؿة ُشٍ اْل حادًر وبني فَِد فَِ ؿىل ر 

وع     ومكن  ْل ًؤل اْل مص أ ن حكون موَوؿة وش خان بني امضـٌَ وبني املَو

وؿات (  امث أ هَ ذكص مخسة ؾرش حسًثً  ا ابن اجلوزى ىف كخابَ ) املَو  أ ًضا ذكُص

هنا ؿىل رشط امش َخ امـصايق ومكٌَ سِا ؾن ختصجيِا  زل ْل ن امش َخ امـصايقوذ ؛ وقال اإ

وؿات ابن اجلوزى    منا أ ىت هبشٍ اْل حادًر امس بؽ من مَو  اإ

 فابن اجلوزى ذكص ىف كخابَ قصابة امـرشٍن حسًر من أ حادًر املس يس

 ورد ؿوهيا مجَـا ابن جحص ىف كخابَ ) امَول املسسد ىف اذلب ؿىل املس يس ( وْل خيوو ردٍ من حلكٌ .

 

َماَم َأْْحَ 
ِ
نَّ َاْْل

ِ
َشا مُثَّ ا َُ  َِ َُ  ِي ِكَخاِب َ َِ -َس قَْس فَاث ََاقَِذ َِ َوُحْسِن س ِ ثِ يٌَس  ِي َكْْثَ َِ ُمس ْ َُ َْل ًَُوازًِ َّ َأَحاِدًُر َكثَِْيٌة  -َمَؽ َأه

ِحََحنْيِ قَصًًِبا ِمنْ  ٍَن  ِي َامطَّ ِ َحابَِة َاذلَّ اؿٌَة ِمْن َامطَّ ََْؽ هَلُ مَجَ َ َُ مَْم ً َّ ه
ِ
ا  بَْل قَْس ِقَِل ا  ِمائََخنْيِ . ِجسًّ

   ةمُست كثْية جسا وكثْية ُشٍ وسبِ ُشا امالكم ٌََ فَس فاثَ بـظ اْل حادًر ومكهنا امرشح :

) أ ى كثْي ومكن قوَل ابمًس بة ملٍْي ( فاإن مس يس اْلإمام أ ْحسًَرتب من مثاهَة وؾرشٍن أ مٌ حسًر 

   ون أ مٌ حسًر ابمخكصار أ ًضاؾن زَلز ابمخكصار ىف وسزة امش َخ شـَب   وامكذب امس خة قس حًزس قوًََل 
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 مفا فات اْلإمام أ ْحس من امطحابة اذلٍن مل خيصج هلم ْل ًبولوا أ بسا ُشا املَسار

ن مساهَس امطحابة ىف مس يس اْلإمام أ ْحس ثَرتب كثْيا من مساهَس امطحابة ىف امـسد   بل اإ

 اذلٍن ذكصوا ىف امكذب امس خة مجَـا   ؾن

 ( َاِب   509فهيا من مساهَس امطحابة )  -فة اْل رشاف كام ذكص ىف كخاب حت -فامكذب امس خة 

( َاِب ُشا ما ؿسٍ امش َخ اْل مباىن كام هَهل ؾيَ امش َخ امعحان  509أ ما ىف مس يس اْلإمام أ ْحس وحسٍ ) 

 مييَة وىه س خة جمدلات ه اْل مباىن قس اؾمتس ؿىل امعبـة ا ) ومكىن مست ؿيل ًَني مهنا ( فاإن

 دل فعبـة امش َخ شـَب أ مت مهنا .ُشٍ امعبـة ثيَص قصابة جم

س خرصاج اْل حادًر اع و ومَس ضيؽ اْلإمام اْل مباىن فِصسا ميفسَ ملس يس اْلإمام أ ْحس حىت ٌسِل ؿوََ امصجو 

 من امكذاب .

مام ابن جحص كخاب )أ ظصاف املس يِس املـخيل بأ ظصاف املس يَس احليبيل (  -  ومَلإ

شا كخحفة اْل رشاف نوكذب امس خة    ُو

 اب ضيؽ اْلإمام ابن جحص ملا ضيؽ املزى ىف امكذب امس خة ىف حتفة اْل رشاف  وىف ُشا امكذ -

سذل فَِ امخكصار  وفَِ قصابة ازىن ؾرش حسًر   أ ما ىف امخحفة ففهيا قصابة امدسـة ؾرش حسًر   ًو

 فاملس يس واسؽ وكبْي اكهت مذباًية رمبا ؿسدت أ حادًر  واملخابـات مو 

ماما نوياس.ا واكن ًَول اْلإمام أ ْحس ْلبيَ : - هَ س َكون اإ  حذفغ هبشا املس يس فاإ

 بل ضيؽ امَِمثى ) ضاحب مجمؽ امزوائس ( هل زوائس ؿىل امكذب امس خة    -

 هل كخاب امسَ ) كاًة املَطس ىف زوائس املس يس ( ذكص فَِ اْل حادًر امىت من املس يس 

و ومعبوع ىف أ ربؽ جمدلات وجحمَ )  ( حسًر .9595ومُست ىف امكذب امس خة ُو

ؽ   ورمبا ًخكصر احلسًر امواحس ؾن هفس اك - ن نومزى كخب مذباًية ًـس لك ظًص  حسًر ومَو

 امطحاِب أ كْث من مصة .
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ا(  َُ   )َاْمُكُذُب َامَْرْمَسُة َوكَْْيُ

ِن َامُْبَزاِريَّ َومُ  ـْ َ وَِفّيِ  ِي َاْْلُُضوِل َامَْرْمَسِة  ً ٍص َامسَّ ُِ َكَشا قَْوُل َامَْحاِفغِ َأِِب َظا َُ ْسِوًما َوُسََنَ َأِِب َداُوَد َو

َُ وَ  ٌل ِمٌْ ُُ ِق َوامَْمْلِصِب جََسا َِِّتَا ؿُوََماُء َامَْمرْشِ َِ ََّفَ  ؿىََل  َُ ِاث َّ ه
ِ
ََّساِئِّ ا ِمِشّيِ َوامً ْ ٍُ َوَامرّتِ ََلحِ َوكَْْيُ ٍُ ِاْبُن َامطَّ قَْس َأْىَكَص

ََلحِ َوِِهَ َذزِلَ َأْؿىَل ُرثْبَ  َس ْبِن قَاَل ِاْبُن َامطَّ اِرِمّيِ  َوَأْْحَ ٍَْس  َوادلَّ يَِس َؾْبِس ْبِن ُْحَ ًة ِمْن ُكُخِب َامَْمَساِهَِس ََكُس ْ

 ُْ ْْسَاَق ْبِن َرا
ِ
ََاِمِسِّ  َوامَْحَسِن ْبِن ُسْفَِاَن  َوا اِر  َوَأِِب َداُوَد َامعَّ ىَل  َوامََْبَّ ـْ َ ِ ْبِن َحٌَْبٍل  َوَأِِب ً ِس َاَّلَّ َْ َِ  َوُؾَب َوًْ

َِ . مُ  ََُؽ مَُِْم ِمْن َحِسًثِ َ اِِبٍّ َما ً َ ََ ُْم ًَْشُكُصوَن َؾْن لُكِّ  ؛ ِْلَهنَّ ِِهْ  وََس  َوكَْْيِ

 

 ؟! ) ملاذا (أ ن دعة امسَن أ ضَل أ قوى من دعة املساهَس  : طَلح أ ن ًَولمًٍصس ابن ا امرشح :

 ًَؽ بَ من مساهَس ما  ( حتت امس لك َاِب)أ ي ْل ن ضاحب املس يس جيمؽ حتت حصمجة لك َاِب 

 ُشا امطحاِب امطحَحة واحلس ية وامضـَفة ورمبا بـظ املياكْي ًيص ؿيل بـضِا ورمبا ْل ًيص  

ا بٌَُ . وؿات بسون بَان فاإن ذكُص  ومكن ًَبٌ بَ أ ن ًشكص املَو

 أ ما اْل ضل ىف دعة امسَن :

شكص حتت ُشا امباب اْل حادًر امط  ة واحلس ية وامضـَفة حَحأ هَ ًشكص حصمجة امباب كباب امسواك مثَل ًو

سدشِاد حتت ُشا امباب وما اكن فَِ َـٌ شسًس ْل ًطوٌ نوحجة ًوردٍ ؿىل سبِل امىت ثطوٌ مَل

 امخبُني واْلإسدٌاكر .

 ْل هَ ًأ ىت بأ دةل ؿىل ُشٍ امرتمجة مثَل  ؛ ًَلم ؿوََ ضاحب املساهَس ْل فَِلم ضاحب امسَن ما

  ًسى املطىل ( فِأ ىت ابْل حادًر كباب ادلمَل ؿىل وجوب امسرتة ) امىت ثوَؽ بني

ًبلى أ ن ًأ ىت ابْل حادًر امطحَحة أ و احلس ية أ و امضـَفة امىت ثطوٌ مَلإسدشِاد   ًو

 ومو أ ىت بىشء مٌكص أ و فَِ َـٌ شسًس بٌَُ  

 رلزل ًَول أ ن امسَن أ ؿىل رثبة خفعة امسَن جس خوزم امخحصى أ كْث من دعة ضاحب املساهَس ف

 قوى من املساهَس .وأ  
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 ول أ ِب ظاُص امسوفي :أ ما ق

 هل بـظ أ ُل امـمل اكمـصايق مثَل وكٍْيفأ وّ     ما اكن امَول قًصبا ومسدٌكصا ؾيَ 

منا ًٍصس َة اْل ضول ْل َة اْل حادًر بأ ؾَاهنا     وقاموا اإ

ة اْل ضول أ ى َة وس بة ُشٍ امكذب ْل َاهبا أ و َة أ ضول اْل بواب ْل لك ما ٍصوى ىف ُشٍ  َو

 امكذب .

 

وِ ا ـْ ِحََحنْيِ مخَّ َِِّت  ِي َامطَّ  َََاُت َام

ٌِ َامُْبَزاِرّيِ  َو ِي ُمْسمِلٍ َأًًْضا  َ ِ ََ ِة  ِي  ـَ ََاِت َامَْواِق ِوَ ـْ ٍصو ؿىََل َامخَّ ُخ َأبُو مَعْ َْ َا قَِوَََلٌ  َوحلََكََّم َامش َّ  مَِكهنَّ

وؿًا .   َُ َة َؾرَشَ َمْو ـَ َ َا َأْرب هنَّ
ِ
 ِقَِل ا

 امرشح : 

 ثـوََات مسمل :

وؿا   وامسبب ىف ذزل ؟ هنا زَلزة ؾرش مَو  ًَول ابن جحص أ ن امطواب اإ

 وقؽ أ حادًر مكصرة فـس أ كْث من مصة حفني أ هَ قال أ ن امىت روًت بطَلة امخـوَ  س خة فَط قس أ هَ 

هَعاع بسبب اْلإهبام   منا قس ٍكون فَِ اإ  وأ ما امباىق فاإ

هَعاع فَِال ؛ امصواى املهبم   ُل أ درك من فوقَ أ م ْل ؟فامصواًة املهبمة فهيا اإ

 ًَال ْل هسرى فاْل ضل أ هَ مل ًسركَ فمل ًثبت اْلإثطال بـس .و 

هباهما . ف هبام فاإن املخَسمني من أ ُل امـمل ًـسوهنا مٌَعـة مؽ اإ  اْل حادًر امىت فهيا اإ

 

ن قاموا  هَعاع  ًَبل  أ  ابن جحص ًَول اإ وؿا فهيم اإ  ربـة ؾرش أ و زَلزة ؾرش مَو
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 امخـوَ  امىت فهيا ) قال   حىك   روى   ُروى   ُحىك ( أ ما من حِر ضَلة  -

ؽ واحس ْل مَو  فَل جتاوز س خة مواَؽ ُشٍ املواَؽ أ ًضا لكِا موضوةل ؾيس مسمل هفسَ اإ

و حسًر أ ىب اجلِمي   . ُو

" أ ن امييب ضىل هللا ؿوََ وسمل أ قبل من حنو برئ مجل فأ مَى رجل ؿوََ امسَلم فمل ٍصد ؿوََ حىت أ قبل 

سٍ .. "ؿىل جسار   فرضب ًسٍ ؿىل اجلسار مث مسٌ وهجَ ًو

 

 أ ما ثـوََات امبزارى :

 فاإن ابن جحص قس ذكص قاؿسة لكَة جتمؽ لك مـوَات امبزارى وقال ؛ 

ن مجَـِا ٌََ ؾيسٍ )  ىل امخـوَ  مـهل حزحزحَ ؾن أ ي اإ منا ًـسل ؾن اجلزم أ و اهمتًصظ اإ امبزارى ( واإ

شا ٌشرتط أ ن ٌسوقَ مساق اْلإحذجا ج فأ ما ما أ وردٍ بـس ذزل ؿىل سبِل امخـوَل وامصد أ و رشظَ ُو

 رصح بضـفَ فَل .

ْل   موَؽ 595فامبزارى مجَؽ املـوَات امىت ؾيسٍ موضوةل ىف مواَؽ أ دصى اإ

ما حصوى بطَلة اجلزم أ و بطَلة اهمتًصظ     ُشٍ املواَؽ اإ

 ضَلة اجلزم :

بَى اميؼص فمين أ بصز من رجال ْل ماؿوََ ؾيَ ًو اْلإس ياد فبـضِا ٌََ ؿىل رشظَ    ًَول ُو ٌََ اإ

 وبـضِا َـٌَ ًيجَب . نوبـضِا ٌََ ؿىل كٍْي وبـضِا حس

 وأ ما ضَلة اهمتًصظ :

 فوُس فهيا َة وْل ثيا ي امطحة بني امبزارى وبني أ ول من أ بصز من رجال اْلإس ياد 

   ومؽ ذزل مهنا ما ُو ٌََ ؿىل رشط وُشا اندر جسا   ومهنا ماُو ٌََ ؿىل رشط كٍْي

جامع كٍْي    . ومهنا ما ُو حسن   ومهنا ما ُو َـٌَ مٌجَب ابإ

 .ومهنا ما ُو َـٌَ ْل ًيجَب 
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شا اْل ذْي  ـني  ي طٌ مـوَات بطَلة اهمتًصظ ثاملـوَات وقال ْل  ؿوََ  يامبزارى هص ُو  :مَو

 . " روى ؾن أ ِب ٍُصصة أ ن امييب ضىل هللا ؿوََ وسمل هنىى ؾن أ ن ًدٌفل اْلإمام ىف ماكهَ -5

 ْل ًخعوع اْلإمام ىف ماكهَ وقال ْل ًطٌ . أ ي

ان جوساٍؤ رشاكٍؤ -2    " ؾن ابن ؾباس رىض هللا ؾيَ مصفوؿا اإ

 أ ي جوساء امصجل رشاكءٍ ىف امِسًة قال ومل ًطٌ .

 

َُ  :َوَحاِضُل َاْْلَْمِص  ََ َّ ىَل َمْن ؿَو
ِ
ٌٌ ا َُ َامُْبَزاِريُّ ِبِطََلِة َامَْجْزِم فََطِحَ ََ َّ َس َذزِلَ َوَما  َأنَّ َما ؿَو ـْ َ َُ  مُثَّ َاميََّؼُص ِفميَا ب َؾْي

اَكَن ِمهْنَا ِبِطََلِة َامخَّْمصًِِظ  
(5)

   ٌٌ َ ِ ََ َو  ُُ َُ َوقََؽ ِمْن َذزِلَ َكَشزِلَ َو َّ ه ٌَّة َوَْل ثُيَاِفهيَا َأًًْضا؛ ِْلَ َِ َخَفاُد ِمهْنَا  فَََل ٌُس ْ

ٍُ ُمْسمِلٌ .  ََّما َرَوا  َوُرب

ن قال ) ُروى   ًُشكص ( فِشا مُس فَِ جزم ابمطحة وْل ثياىف امطحةًَول ابن امطَل  ح أ هَ اإ

 ْل ن فَِ مهنا ماُو ٌََ ورمبا اكن  ي مسمل و رمبا اكن مهنا ماُو َـٌَ . 

 فاملـوَات امىت ىف ٌََ امبزارى امضـٌَ مهنا ًيص امبزارى ؿىل َـفِا أ ما كْي ذزل فِو ٌََ 

 مثل ؛جَب ابْلإجامع وقس ٍكون ُشا امطحٌَ َـَفا مٌ

  ن امييب ضىل هللا ؿوََ وسمل قىض ابدلٍن قبل اموضَة "أ  " 

                                                           
البخاري  : ")ما َرَوَياه( أي: الشيخان )باإلسناد المتصل فيو المحكوم بصحتو، وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر( وىو المعمق، وىو في01-06قال السيوطي في تدريب الراوي ص - 1

مة: أقبل رسول اهلل كثير جدا، كما تقدم عدده، وفي مسمم في موضوع واحد في التيمم، حيث قال: وروى ا من نحو بئر جمل  -صمى اهلل عميو وسمم-لميث بن سعد، فذكر حديث أبي الجيم بن الصِّ

ولو: ورواه حديث منيا رواه متصال ثم عّقبو بقالحديث. وفيو أيضا موضوعان في الحدود والبيوع رواىما بالتعميق عن الميث بعد روايتيما باالتصال، وفيو بعد ذلك أربعة عشر موضوعا كل … …

نما أورده معمقا اختصارا ومجانبة لمتكرار، والذي لم يوصمو في مو  ضوع آخر مائة وستون حديثا، وصميا شيخ اإلسالم في فالن. وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضوع آخر من كتابو، وا 

جميل باألسانيد سماه "تعميق التعميق" واختصره بال أسانيد في كتاب آخر سماه "التشويق إلى وصل الميم من التعميق"  تأليف لطيف سّماه "التوفيق" ولو في جميع التعميق والمتابعات والموقوفات كتاب

كم بصحتو الحديث صح عنده عنو، لكن ال يح )فما كان منو بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فالن فيو حكم بصحتو عن المضاف إليو(؛ ألنو ال يستجيز أن يجزم بذلك عنو إال وقد

، مع إفادة اإلشارة إليو وعدم إىمالو بإيراده معمقا مطمقا، بل يتوقف عمى النظر فيمن أبرز من رجالو، وذلك أقسام: أحدىا: ما يمتحق بشرطو، والسبب في عدم إيصالو إما االستغناء بغيره عنو

ما كونو لم يسمعو من شيخو، أو سمعو مذاكرة، أو شك في سما عو، فما رأى أنو يسوقو مساق األصول، ومن أمثمة ذلك قولو في الَوكالة: قال عثمان بن الييثم: حدثنا عون حديثنا محمد اختصارا، وا 

نا عثمان، فالظاىر عدم الحديث، وأورده في فضائل القرآن وذكر إبميس، ولم يقل في موضع منيا حدث…بزكاة رمضان.  -صمى اهلل عميو وسمم-بن سيرين عن أبي ىريرة قال: وّكمني رسول اهلل 

وردىا في موضع آخر بواسطة بينو وبينيم، كما قال في سماعو لو منو. قال شيخ اإلسالم: وقد استعمل ىذه الصيغة فيما لم يسمعو من مشايخو في عدة أحاديث، فيوردىا منيم بصيغة قال فالن، ثم ي

ثم يقول: حدثوني بيذا عن إبراىيم قال: ولكن ليس ذلك مّطردا في كل ما أورد بيذه الصيغة، لكن مع ىذا االحتمال ال يجُمل حمل  التاريخ: قال إبراىيم بن موسى: حدثنا ىشام بن يوسف فذكر حديثا،

 ما أورده بيذه الصيغة عمى أنو سمعو من شيوخو". 
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س يادا ومكٌَ مٌجَب ابْلإجامع   فَس روى امرتمشى اْلإجامع ؿىل امـمل هبشا احلسًرف  -  ِشا َـٌَ اإ

 ؛ مؽ أ ن احلسًر بَ َـٌ وحسٍ ْل ًـمل بَ مكٌَ ملا اقرتن هبشا اْلإجامع اجنَب َـفَ 

 فِشا من مـوَات امبزارى .   متؽ ؿىل ََلةل ْل ن اْل مة ْل جت  

 

 حلكم ابن جحص ؾن املـوَات ىف زَلزة كخب :

 ـ كخاب امُيكت ؿىل مَسمة ابن امطَلح .5

 . ُسى امسارى املَسمة مرشح فذٌ امبارى .2

و ىف مخس جمدلات .5  . ثلوَ  امخـوَ  امخفطَل املطيٌ ىف ُشٍ املسأ ةل ُو

 ة املكَة امىت قامِا ابن جحص :وجيوز ميا أ ن هَول ُيا امَاؿس

ن اكن ًطَلَ بطَلة اهمتًصظ و  هَ" مىت أ وردٍ مورد اْلإحذجاج فِو ٌََ حىت واإ  مامل ٍكن ََحا فاإ

بٌَُ "  . ًيص ؿوََ ًو

 

َُ قَْس َومَسَ  َّ ه َِ  ِْلَ يَِس ِفِ ٌِ َامُْمس ْ ِحَ ًَحا فَوََُْس ِمْن هََمطِ َامطَّ ِ ََ ََاِت  ِوَ ـْ َُ  َوَما اَكَن ِمْن َامخَّ َ  ِكَخاب

ٌِ َامُْمْرَخَصِ  ِحَ يَِس َامطَّ ِ )اِبمَْجاِمؽِ َامُْمس ْ ( .    ِي ُأُموِر َرُسوِل َاَّلَّ َِ ِم َِ َوَأَّيَّ ٌِ َ  َوُسً

 

هنا مُست ؿىل رشط امبزارى فمل ٌس يسُا امرشح : ْل اإ ن اكهت ُشٍ املـوَات ََحة اإ  ؛ حىت واإ

 ْل ن امبزارى كخابَ جامؽ املس يَس امطحٌَ ) فلكمة املس يَس ( ثياىف امخـوَ  

وكٍْي من اْل مئة  ار قعنادلمفا اكن مـوَا فوُس من امبزارى وذلزل ْل ًؤاذش امبزارى بَ وذلزل مل ًًذَس  

  ُشٍ اْل حادًر املـوَة ْل هنا مُست ؿىل رشظَ .نياذلٍن اهخَسوا بـظ اْل حادًر ىف امطحَح
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َو َذزِلَ  فََُِو ُمذَّ فَ  َذا قَاَل َامُْبَزاِريُّ "قَاَل مَيَا" َأْو "قَاَل ِِل فََُلٌن َكَشا"  َأْو "َزاَدِِن" َوحَنْ
ِ
ا ا  ِطٌل ِؾْيَس َاْْلَْكَْثِ . أَمَّ

ٍُ ِمَِلْسدِ  ِوٌَ  َأًًْضا  ًَْشُكُص ـْ َ َُ ث َّ ِظ َامَْمَلارِبَِة َأه ـْ َ ََلحِ َؾْن ب َُ  ِي َوَحىَك ِاْبُن َامطَّ ـَ ْشَِاِد َْل ِمَِلْؾخَِماِد  َوٍَُكوُن قَْس مَسِ

 َامُْمَشاَكَصِة .

 

 ماىه ضَف امخـوَ  ؟

 قال   روى   ذكص   قِل   ُروى   ُذكص .

 فاإن قال امبزارى ) قال ميا   قال ِل ( فِل ُشا ثـوَ  ؟

ما أ ن ٍكون ضسق وامصجل قال هل ْل امطسق أ و امكشب   فاإ   ُشا امسؤال ْل حيمتل اإ

ما اْل دصى وُشا ْل ٍكون من امبزارى أ بسا   فِشٍ مُست من امخـوَ  أ بسا .  واإ

 

 امخـوَ  َك ن ًَول قال أ بو ٍُصصة   قال مازل فبني امبزارى وأ بو ٍُصصة ومازل مسافة

ذا و  احلسًر مـوًَ فِكوان منا مسـَ ممن قاهل هل . "قال ىلقال "مُس موضوْل ابمبزارى أ ما اإ  فاإ

 

ا اِ  َُ َساَن َوقَْس َردَّ َفٍص ْبَن َْحْ ـْ نَّ َامَْحاِفغَ َأاَب َج
ِ
ََلحِ  فَا َذا قَاَل َامُْبَزاِريُّ "َوقَاَل ِِل فََُلٌن" قَاَل ْبُن َامطَّ

ِ
 ا

ا َوُمٌَاَوةَلً . ًَ َُ َؾَص ـَ ا مَسِ  فََُِو ِممَّ

 

 ما ُو امـصض وما ىه املياوةل ؟

ـصض احلسًر ؿىل امش َخا امخومَش ظصق امسامع وامخحمل املـخَبة وفهي امـصض : من  ًَصأ  ًو

َص .   وامش َخ ٌسمؽ ًو

 ُشا امـصض اكن فَِ ذَلف قسميا ومكن وقؽ اْلإجامع ؿىل َخَ .

َول ُشا كخاِباملياوةل : أ ن ًياول امش َخ امعامب   جازة ُكشا وافَت مٌاوةل جمصدة ؾن اْلإ  امكذاب ًو

 اٍز فذكون ََحة .فاإن قال هل أ روٍ ؾىن فاكن أ ذن هل ىف امصواًة فِكون بشزل قس أ ج
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و أ ن ًَصأ  ؿىل امشخ امكذاب مث ىف هناًة اجملوس ًـعى امش َخ امكذاب  زيني ُو ؾصض املياوةل : مجؽ بني اْلإ

شا سامؾى مكن قس ٍكون امـصض وحسٍ وقس  ىل امعامب فَِول هل امش َخ هـم ُشا كخاِب ُو اذلى ًَصأ  مٌَ اإ

 ٍكون املياوةل وحسُا .

ن شاء هللا .وس َأ ىت امالكم ؿىل امـصض وامل   ياوةل اإ

 

شَ  ُِ َِ َامُْبَزاِريُّ "َوقَاَل  ُِْر قَاَل ِفِ ٍُ َحِسًَر َامَْمََلِِه َح ََلحِ ؿىََل ِاْبٍن َحْزٍم َردَّ اُم ْبُن مَعَّاٍر" َوَأْىَكَص ِاْبُن َامطَّ

َشاِم ْبِن مَعَّ  ُِ َُ ََثِبٌت ِمْن َحِسًِر  َّ ه
ِ
ٍٍ  فَا  اٍر .َوقَاَل َأْدَعأَ ِاْبُن َحْزٍم ِمْن ُوُجو

 

َول مل ثثبت هبا حسًر وقال أ ن احلسًر اذلى ىف  امرشح : ابن حزم اكن ًبٌِ املـازف واكن حيوِا ًو

ـٌَ    ٌََ امبزارى مـو  ومل ثخوفص فَِ رشوط امطحة وىه اْلإثطال فِو مصدود َو

ن اكن امبزارى ًَول ىف ُشا احل سًر قال مؽ أ ن ُشام بن ؾامر من ش َوخ امبزارى وامبزارى مسؽ مٌَ واإ

ُشام بن ؾامر فِشا حسًر مـو  ٌََ ْل ن اْلإمام أ ْحس هفسَ روى ؾن ُشام بن ؾامر ُشا احلسًر ىف 

شا جمزوم بَ  ْل ما أ س يسٍ ؾيَ ُو املس يس وقس قويا أ ن املـوَات ىف امبزارى بطَلة اجلزم فَِ حمك ابمطحة اإ

 فضَل ؾام ؿو  امبزارى ؾن ش َوذَ .

 منا ًـسل ؾن امخصحي ابمسامع بـــ ) حسزىن   مسـت   وأ ذَبىن (بـضِم قال ُو مُس بخـوَ  أ ضَل اإ 

ا أ و ُكشا .   ْل هَ رمبا مل ًأ ذشٍ من ظًص  امسامع رمبا أ ذشٍ من ظًص  املشاكصة أ و ؾَص

 

َحِ  )قُوُْت( ِ ََ قَاِِنُّ  ِي  َُ امَُبْ َج َِ َوَدصَّ ٌِ َ ٍِ  َوَأبُو َداُوَد  ِي ُسً يَِس ُس  ِي ُمس ْ ٍُ َأْْحَ يًَسا َوقَْس َرَوا َِ  َوكَْْيُ َواِحٍس  ُمس ْ

ِ َامَْحْمسُ  ٍُ  ِي ِكَخاِب )َاْْلَْحاَكِم(  َوَِّلَّ َا ٌَّ َِ َأًًْضا  مََكَ بَُ ِز َْ َشاِم ْبِن مَعَّاٍر َوش َ ُِ ىَل 
ِ
 .  ُمذَِّطًَل ا

ََُبوِل  ِسَوى َأْحُصٍف  ٍِْن َاْمِكذَابنَْيِ اِبمْ َش َُ َة ثَوَََّْت  ئِمَّ ُظ َامُْحفَّاِظ   مُثَّ َحىَك َأنَّ َاْْلَ ـْ َ ا ب َُ َََس ٌَِسَْيٍة  ِاهَْخ

ِة َما ِفهِيَما ِمَن َاْْلََحاِدًِر؛ ِْلَنَّ  ََْعُؽ ِبِطحَّ ُخًِْبطَ ِمْن َذزِلَ َامْ ٍِ  مُثَّ ِاس ْ اَرقُْعِنِّ َوكَْْيِ ُطوَمٌة َؾْن اَكدَلَّ ـْ َة َم  َاْْلُمَّ

َُ َوَوَجَب ؿَوهَْيَ  َخ َّ َِ ٌس . َامَْرَعأ ِ  فََما َػيَّْت  َشا َجِِّ َُ ًَحا  ِي هَْفِس َاْْلَْمِص َو ِ ََ َِ  َْل بُسَّ َوَأْن ٍَُكوَن  َمُل ِب ـَ  ا َامْ
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ُشٍ املسأ ةل امىت ًخلكم فهيا ابن امطَلح ًَول أ ن اْل مة أ مجـت ؿىل ثوَي كخاِب امبزارى ومسمل  امرشح :

 ست َـَفة ىف هفس اْل مص ابمَبول وأ ن ما بني دافذهيام ٌََ سوى أ حادًر قوََل ُشٍ اْل حادًر مُ 

منا اهخَسُا بـظ احلفاظ فِىى ختصج من اْلإجامع    واإ

 وممن دصم اْلإجامع أ و امـوامء اذلٍن ورد ؾهنم امعـن ىف بـظ أ حادًر امبزارى ومسمل ؟

 امفضل ابن أ و ؾامر امشَِس : -5

و مذوىف )   حسًر ىف كخابَ " ؿول اْل حادًر ىف ٌََ مسمل " . 53ه ( وقس اهخَس 553ُو

 ادلار قعىن : -2

و مذوىف )   حسًر ىف كخابَ " امخدبؽ " . 250ه ( وقس اهخَس 589ُو

 أ بو مسـود ادلمشَى : -5

و مذوىف )   ه ( ىف كخابَ " أ ظصاف امطحَحني " .950ُو

 أ بو ؿىل املساىن واكن ًَال هل اجلَاىن : -9

و مذوىف )   ه ( ىف كخابَ " ثََِس املِمل ومتَزي املشلك " .958ُو

هخَادات حتمل ؿىل : مكن   ُشٍ اْلإ

منا قاموا مل حيطل فَِ رشوط  -5 مُس لك من اهخَس من ُؤْلء اْل مئة اهخَسٍو ؿىل وجَ امخضـٌَ واإ

 امبزارى ومسمل .

س يادا من ُشٍن اْلإس يادٍن  -2 س يادٍن فِيخَس اإ بـضِم ًًذَس اْل ساهَس ْل املخون فِكون احلسًر مصوى ابإ

فِيخَس امس يس ْل املنت فِو مذف  مؽ امبزارى ؿىل َخَ مكٌَ ًًذَس مؽ أ ن احلسًر ضاحب اْلإس ياد اْل دص 

 س يسا بـَيَ .

 قال ابن جحص ىف اميكت :

 ىل أ هَ ٍصوى مصسَل اإ سًر ٍصوًَ مس يسا مث ٌشْي بـضِا ٌشْي ضاحب امطحٌَ اإىل ؿوخَ كح

 فشزل مطْي مٌَ اإىل حصجٌِ من أ س يسٍ ؿىل ما أ رسهل .
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ذا اهخَسوا بـظ اْل حاد  ًر ؿىل سبِل امخضـٌَ ؟ما احلمك اإ

 مة ْل ن ُؤْلء اْل مئة اْل ربـة ذامفوا ادلِور  ؽ امبزارى ومسمل وسائص ؿوامء اْل  فلامبا ما ٍكون امطواب م

هخَادات ىف امشواُس واملخابـات ْل ىف اْل ضول   منا حكون ُشٍ اْلإ  واإ

هخَادات فوجسُا ىف امشواُس  فامش َخ ظارق ؾوض هللا حفؼَ هللا أ مص بـظ ظَلبَ بخدبؽ ُشٍ اْلإ

 واملخابـات مُس فهيا ىشء ىف اْل ضول  

ن اكهت ىف اْل ضول فِل ممكن أ ن ًطفو ادلار قعىن ومن مـَ ىشء مو ضفى هل   حىت واإ

 فس َكون اندرا جسا أ ى أ قل مما ًشكص ْل جياوز أ ضابؽ امَس امواحسة .

 

اْل حادًر مَعوع بطحِتا فًْيس ابن امطَلح أ ن ًَول أ ن اْل مة ملا أ مجـت ؿىل ُشٍن امكذابني فاإن ُشٍ 

مخح  حبمك املخواحص ملا أ مجـت اْل مة اؿوَا اكد أ ن ًوح  ابملخواحص أ و  وثفِس امـمل امََِىن وأ ن هلم مزية ومصثبة

   ؿوهيا وثوَِتا ابمَبول مُس مبجصد اْل ساهَس

منا اْل ؾامل ابميَات " ؛ك   ِشا احلسًر مل ًًذَسٍ أ حسا ابسا ف  حسًر " اإ

 ملـاًْي اخلاضة ُشا احلسًر من ذَلل امس يسابصد ٍصوى زَة ؾن زَة ف شا احلسًر فمؽ أ ن ُ

فِس كوبة امؼن ومكٌَ ملا اكن ىف امطحَحني وأ مجـت اْل مة ؿىل ُشا احلسًر   س يَول أ هَ ٌََ وفَط ًو

جامع اْل مة ؿوََ  وأ هَ ٌََ وثوَذَ ابمَبول فِو بشزل قس أ فاد امـمل ْل ْلإس يادٍ امفصد امطحٌَ ومكن موجود اإ

 مة ْل جتمتؽ ؿىل ََلةل .واْل  

 

 فاإن قال قائل ؿىل حسًر ىف امطحَحني أ هَ َـٌَ فٌَول هل ؛

جامع اْل مة قاظبة فاإن ُشا احلسًر مل ًضـفَ أ حسا قط فِو ًفِس امـمل امََِىن .  أ هت حمجوج ؿوَك ابإ

مََ أ حس اكدلار قعىن وكٍْي ؛  فاإن ظـن ىف حسًر مما س ب  اإ

 قبهل .قوهل مصجوح بأ ن هل سوٌ من فس َكون 
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ََْعُؽ اِبمّطِ  َخَفاُد َامْ ٍِن َاميََّوِويُّ  َوقَاَل َْل ٌُس ْ ُخ ُمْحِِي َادّلِ َْ ٍِ َامَْمْسأةََلِ َامش َّ ِش َُ ٌَ  ِي  َ ةِ َوقَْس َذام   ِمْن َذزِلَ . حَّ

امـمل اميووى وامـصاىق ًَومون أ هَ ًفِس كوبة امؼن وْل ًَعؽ ابمطحة  فَوهلم ٌََ مكن ْل ًفِس  امرشح :

 ؼصى أ و امـمل امََِىن .امي

 

ُ َأْؿملَُ  )قُوُْت( َِ َوَاَّلَّ َْ َ م
ِ
َِ َوَأْرَشَس ا َْ َ َل ؿَو ََلحِ ِفميَا َؾوَّ  َوَأاَن َمَؽ ِاْبِن َامطَّ

مََ . امرشح :  واف  ابن كثْي ابن امطَلح فامي ذُب اإ

 

مَ  َلَّ ـَ ِريَا َامْ َْ ٍم ِمش َ َشا ؿىََل لََكَ َُ َس  ـْ َ ٌََة" مُثَّ َوقَْفُت ب ي "َحاش ِ ِ ََْعَؽ اِبمَْحِسًِر َاذلَّ َََل َامْ َ َُ ه َّ َُ َأه ُ ِمَََّة  َمْضُموه َْ َ ِة ِاْبِن ث

اِب َامَْماِمِكُّ  َُّ ََاِِض َؾْبُس َامَْو ِة ِمهْنُْم َامْ ئِمَّ اؿَاٍت ِمَن َاْْلَ ََُبوِل َؾْن مَجَ ُة اِبمْ َُ َاْْلُمَّ ُخ َأبُو َحاِمٍس ثَوَََّْذ َْ   َوامش َّ

ًُِِنُّ  ْسَفَصا
ِ
ََِّة  َواْبُن َحامِ  اْْل ـِ اِف َْياِزيُّ ِمْن َامشَّ ْْسَاَق َامّشِ

ِ
ُخ َأبُو ا َْ ََبِيُّ  َوامش َّ ِب َامعَّ َِّ ََاِِض َأبُو َامعَّ ٍس  َوَأبُو َوامْ

اُقوِِنِّ  َوَأْمثَامُُِْم ِمَن َامَْحيَاِبََلِ  َوَشْ  اِب  َواْبُن امزَّ اِء  َوَأبُو َامَْرعَّ ىَل ْبُن َامَْفصَّ ـْ َ ْدِسُّ ِمَن َامَْحيَِفَِِّة ً َ ِة امَّسَّ ئِمَّ ُس َاْْلَ

ًُِِنِّ  َواْبنِ قَاَل  ْسَفَصا
ِ
ْْسَاَق اْْل

ِ
ِِهْ ََكَِِب ا َِّة َوكَْْيِ صًِ ـَ ِم ِمَن َاْْلَْش ِل َاْمالَكَ ُْ َو قَْوُل َأْكَْثِ َأ ُُ َو قَاَل  فُوَرٍك "َو ُُ َو

ُب  َُ ِل َامَْحِسًِر قَاِظَبًة َوَمْش ُْ ُب َأ َُ ًة" . َمْش ٌِ ؿَامَّ وَ   َامسَّ

ُة.  ئِمَّ ُؤَْلِء َاْْلَ َُ  َِ خًَِْباًظا فََوافََ  ِفِ ََلحِ ِاس ْ ٍُ ِاْبُن َامطَّ ىَن َما َذَكَص ـْ َو َم ُُ   َو

 

 امـمل اذلى ثوَذَ اْل مة ابمَبول ْل خيص امطحَحني فَط بل أ ى حسًر ثوَذَ اْل مة ابمَبول . امرشح :

فاد  ة امـمل ْل كوبة امؼن .واملصاد بــ امَعؽ ابحلسًر أ ي اإ

 

 امفصق بني لَكم ُؤْلء اْل مئة وقول ابن امطَلح ؟

أ ن لَكم ابن امطَلح خيص امطحَحني فَط   أ ما ُؤْلء اْل مئة فْيون أ ن لك حسًر ثوَذَ اْل مة ابمَبول 

 أ .ُـ  . فِو مَعوع بطحخَ وُو ًفِس امـمل ْل كوبة امؼن فِفِس امـمل اكملخواحص اذلى ًفِس امـمل ْل كوبة امؼن

 


